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2012
Baskernes klubmesterskab

Som sædvanlig fik vi valgt en lørdag med fortrinligt vejr inkl.
solskin, selv om der jo ikke været alt for mange af de dage i
år.
Kun 13 af 18 mulige deltagere, men arbejde, koncert,
fødselsdag og Thailandsophold var vel rimelige
undskyldninger for afbud.
Alt forløb efter planen med 4 indledende runder og en finale
om klubmesterskabet med 6 deltagere.
Vi skifter imellem kampspils- og slagspilsresultat fra år til år,
som afgørende for hvem der kommer i finalen og i år var det
så slagspillet der talte.

Efter spillet blev grillen startet i klubhuset og det er jo ikke
den værste hygge man kan opnå. Undervejs i processen blev
der så også uddelt præmier og pokaler til dem der fortjente
det. Det sluttede vist lidt sent for nogen, for jeg erindrer lidt
om at sidde på vejen omkring kl. 02.30 udenfor Niels's bolig,
bare lige for at få en godnatbajer. Så med det hele en rigtig
god dag.....
Henning Albrechtsen var slet ikke til noget i år, så han fik lov
til at uddele præmierne. Her kommer så resultaterne:

Klubmester 2012 blev Niels Knudsen (28 slag) foran John
Nielsen (29) Lene Rasmussen (30) Torben Søgaard (32
omspil) Denn Phengsai (32) og Jan Dyrok (34) "De lå i
vejen" for formanden gang på gang!

Finalen blev i øvrigt afviklet med skiftende start og det virker
faktisk fortrinligt når kampsedlen på forhånd er belagt med
gul baggrund i felterne med den der skal skyde først.

Vinder af slagspil 2012 blev Jan Dyrok med 112 slag skarpt
forfulgt af Torben Søgaard med 113. Langt efter kom så
Niels Knudsen med 118 slag og så Lene Rasmussen (120)
Denn Phengsai (123) og John Nielsen (126) hvilket for alle
betød deltagelse i finalen om mesterskabet.
Dagens bedste runde på kun 24 slag stod formanden for.

http://www.krolf.dk
mailto:Redaktionen@krolf.dk
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Den firkantede tilfaldt ikke overraskende kun 9 årige Claes
Petersen  med  i  alt  188  slag,  men  prøv  lige  at  se  hvor  både
benovet og glad han blev for det.
Med til historien hører dog også at han spillede de 3 første
runder på hhv. 48 - 42 (personlig rekord) og så 63, hvorefter
han ikke gad mere. Det er jo ikke sjovt at skulle bruge 63 slag
når man plejer at ende et sted i fyrrerne.
Jeg fik ham imidlertid overtalt til at gå den sidste runde, for
som jeg sagde, man kan jo ikke vinde præmier hvis ikke man
har gennemført. Jeg ved ikke hvad der gik af ham, men han
gik pludselig ud med 112% koncentration på alle 12 huller og
satte igen, igen personlig rekord med KUN 35 slag. Han var
ikke bevidst om at han skulle have den firkantede, men
fokuserede udelukkende på at det udløste en sodavand fra
formanden, som var udlovet allerede i foråret for at komme
under de 40 slag på hjemmebanen. Han er nok en Basker man
skal vente at se langt fremme om få år.

Af Jan Dyrok, formand for Baskerne.

Agrarernes afslutning
Agrarerne holdt afslutning med 110 deltagere. Verdens
største krolfafdeling.
Fredag den 28. september og efter dette års forventning i
september måned var vejret ganske udmærket – vi undgik
ikke en enkelt byge. Grundet anden arrangement ved
Søsportcentret blev dagen en fredag og tidspunkt modsat
øvrige år var kl. 11:00 - 110 krolfspillere fordelt med 58
damer og 52 herrer havde valgt at nyde årets sidste krolfdag i
det dejlige område ved ”Haderslev Dam”.

Sæsonafslutningen og kåring af pokalvinderne blev afviklet
med 18 hold á 6 spillere på hvert hold – alle 5 baner blev
taget i brug. Der blev spillet 2 runder på 2 forskellige baner –
damerne spillede på banerne nærmest dammen og herrerne på
banerne ved Erlevvej – spillet blev afviklet efter princippet
slagspil d.v.s. alle spiller mod hinanden og mindste antal slag
er gældende for placering – og der tør siges, der blev kæmpet
på livet løs. Alle fik kamp til stregen – dog på vanlig vis med
god krolfmentalitet. Man nyder at spille krolf med det gode
synspunkt ” krolf for hyggens skyld ” – og trods vejrets lune
var resultaterne af samme niveau som man husker dem fra
sidste år i det smukkeste solskinsvejr.
Hos damerne blev resultatet i de afgørende 2 runder at Lis
Neumann blev pokalvinder med  i  alt 58 slag efterfulgt af
Inge Larsen som  nr.  2  også  med 58 slag – men Lis havde
den bedste runde med 28 slag – nr. 3 blev Anne Marie Juhl
med 59 slag.  Antal  slag  hos  damerne  var  jævnt  fordelt  i
området mellem 58 og 92 slag – alle gjorde det rigtig godt –
og her skal man huske på, at nogle har trænet i 14 år – mens
enkelte  har  afviklet  første  år  –  dog  er  man  altid  udsat  for  i
krolf, at enkelte nok er mere heldige.

Lis, Inge og Anne Marie.
Hos herrerne blev resultatet i de afgørende 2 runder, at Svend
Larsen blev pokalvinder med 58 slag efterfulgt af Kai
Kristensen, Vojens med 59slag og nr. 3 blev Alfred Jensen
også med 59 slag men Kai havde den bedste runde med 26
slag – derfor rækkefølgen i placeringer ved såvel damer som
herrer. Antal slag hos herrerne var også jævnt fordelt mellem
58 og 94 slag – her gjorde alle også en rigtig god indsats –
også her var nogen mere heldige.

Kai Kristensen, Svend med pokalen og Alfred Jensen.
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Nu var det fortjent med en indlagt pause her blev serveret 3
snitter og 1 ostemad med tilhørende øl / sodavand -
naturligvis foregik det såvel udendørs som indendørs
(kapacitetsmæssigt kunne alle ikke få siddeplads udendørs) –
her blev der lejlighed til erfaringsudveksling om alle intriger
og det, der hører sig til i krolfspillet og de forfærdelige
modstandere med al den ulykke de tildeler med bl.a. at ligge i
vejen m.m.
Nu blev der gjort klar til en ny spillerunde – nu skulle spillet
være par-spil – d.v.s. 2 spiller sammen med én kugle – man
skiftes til at spille kuglen først og herefter skal medspilleren
slå til  kuglen – et hold består af 8 spillere, for at alle kunne
spille med måtte enkelte hold spille med 7 deltagere (enkelte
måtte af forsk. årsager ta´ lidt tidligere hjem) - man er her
parvis imod hinanden, vi havde samtidig valgt spillet som
holdspil, man skulle samtidig hjælpe sin medspiller, men
også sikre holdet et godt resultat – der blev spillet 2 runder –
og det vindende hold klarede de 2 runder med 250 slag,
holdet bestod af: Inge Christensen / Jes Neumann – Anne
Marie Juhl / Erik Schnügger – Ingrid Fink Petersen /
Knud Jørgensen – Birthe Laursen /Frede Erichsen.

Hmmm - hvad mon de har vundet?
I pokalspillet var også indlagt konkurrence i hole in one – så
man skulle også stile efter hole in one – her kunne man også
la´ tilfældighederne afgøre sagen – det var også tendens
hertil,  idet  kun  3  spillere  af  110  havde  2  hole  in  one  –  her
måtte sagen afgøres ved omspil, dette blev gjort med start ved
hul 12 afgørelsen faldt ved hul 11 – Hans Peter Lauritzen
genvandt titlen som pokalvinder for hole in one.

Hans Peter - hole-in-one mester, Lis dame mester, Svend
herre mester.

Nu var det tiltrængt med eftermiddagskaffe – her blev der
budt på wienerbrød (spandauer) til medbragt kaffe – også her
kunne man til dels være udendørs.
Under de 2 sidste spillerunder havde de stævneansvarlige
travlt med opgørelse af resultaterne – dette blev sluttelig
grundlag for uddeling af de mange sponsorgaver, som vi er
meget taknemlig for – dette vil vi meget gerne udtrykke stor
tak for – ca. halvdelen af spillerne kunne tildeles en præmie.
Dagen sluttede med nedtagning af krolfvimplen til sangen ”
Det er et yndigt land ” – krolfsæson nummer 14 er hermed
afsluttet  på  en  dag,  hvor  mange  udtalte,  skal  vi  ikke  ta´  en
måned mere, fristelsen var stor, men et gammelt ord siger ”
man skal holde mens legen er god ” – det har vi gjort ved at
glædes over mange hyggelige dage / timer i fællesskab at
nyde det dejlige spil k r o l f for hyggens skyld.

Fuglsang => Slotsbyen
Krolfklubben "Fuglsang" skifter navn til Slotsbyens
Krolfklub.
Historien er vel i virkeligheden den, at krolfklubben Fuglsang
ønskede at flytte til et andet sted end på gården Fuglsang, og
hvis man ikke spillede på gården Fuglsang, var der ingen
grund til at kalde klubben for Fuglsang mere.
Det nye navn blev Slotsbyens Krolfklub, hvilket da lyder
vældig flot. Det betyder dog ikke at klubben flytter ind i
Gram Slotshave og spiller der, for klubben får hjemmebane i
Gram by i nærheden af det gl. vandtårn.
Alle 7 hold skifter navn til Slotsbyen og navnet Fuglsang er
nu frit tilgængeligt hvis andre skulle have lyst til at kalde en
krolfklub dette.

Klubmesterskab i Hårby
Her billeder fra vores sæsonafslutning i Haarby Krolfklub,
som vi afholder lige som for at afslutte dette års Krolf.
Vi samles i Haarbyhallens cafeteria kl. 12:30. Så spiser vi og
derefter får dem som vandt klubmesterskabet for både damer
og herrer præmier.
De 3 bedste damer         De tre bedste herrer
Nr. 1 Karen Andersen. 26 slag        Nr. 1 Leif Mikkelsen. 26 slag
Nr. 2 Britta Pedersen. 26 slag          Nr. 2 Jan Knudsen. 29 slag
Nr. 3 Ellen M. Christensen. 29 slag Nr. 3 Preben Kristensen. 30 slag
Efter uddelingen af præmier spiller vi pakkespil og så er den
eftermiddag gået.
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www.luitpoldbad.de
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2013
Regelændringer

Omskrivning af spillereglerne
Der er en større omskrivning af spillereglerne i gang.
Formålet er at strukturere reglerne i logiske afsnit, samtidig
med at sproget strømlignes noget mere.
De væsentligste reelle ændringer listes herunder.

Kuglestørrelser
For at gøre de sidste nye lette kugler lovlige, er min.
vægtgrænsen ændret fra 225g til 200g.
Desuden er min. diameter ændret fra 80mm til 78mm.

1 m reglen ændres
I øjeblikket må kuglen ikke lægges ind på banen tættere end 1
m fra hullet.
Det er for at det ikke skal være en fordel at skyde kuglen ud
med vilje og så komme ind igen lige ved siden af hullet.
Som sådan en OK regel, men ikke helt fair over for dem der
er blevet skudt ud af banen af en modstander, så derfor
ændres reglen så man altid lægges korteste vej ind, hvis andre
har skudt ens kugle ud.

Udskiftning af spillere i holdkampe
Der skal laves en ny §
Brug af reserver
Første betingelse for at en spiller må erstattes, er at en spiller
der oprindeligt stod på holdkortet trækker sig.
Anden betingelse er at den spiller der skal erstatte den trukne
spiller i forvejen stod på holdkortet.
Kan man ikke erstatte spilleren med en fra holdkortet, noteres
den  trukne  spiller  for  99  slag  i  alle  runder  der  ikke  er
gennemført.
En spiller kan ikke erstattes i en igangværende double eller
single.

Spille for flere klubber
Hidtil har det været forbudt at spille for flere klubber. Det
ændrer  vi  nu  lidt  på,  så  det  er  muligt  at  spille  for  op  til  3
klubber i samme sæson.
Betingelsen er at man kun spiller for 1 klub i hver turnering.
1 klub i hovedturneringen, en anden i dagligaen og en helt 3.
klub i pokalturneringen.
Behovet opstod da en spiller skulle hjælpe en naboklub i
gang som kaptajn, men ikke kunne få lov til at spille da
vedkommende i forvejen var forankret på et hold i
hovedturneringen. Det resulterede i at holdet i dagligaen ikke
kom i gang, og det kan vi ikke ha'.
Folk skal da ud og spille

Generalforsamling
Søndag den 24. marts kl. 13:00 afholder DKU
generalforsamling hos YIT A/S i Fredericia.
Vi vil meget gerne vide hvor mange der kommer fra de
enkelte klubber, så vi nogenlunde ved hvor meget kaffe vi
skal brygge og hvor meget brød vi skal købe.
Meld jer til formanden på 29 93 91 17 eller
formanden@krolf.dk

Regioner
DKU blev på sidste generalforsamling pålagt at komme med
”et færdigt forslag til strukturændring / omorganisering af
turneringsafvikling.
Betingelser for deltagelse i - og afviklingsform af DM slutspil
skal være fastlagt og hovedrammer for turneringsafviklingen
skal være udformet af DKU inden holdtilmeldinger
indsendes.”

Regionsbestyrelse
Hver af vores regioner vælger deres egen bestyrelse og
nedsætter deres egne udvalg efter behov.
Regioner kan indgå i samarbejder over kortere eller længere
perioder, hvis de ønsker dette.
DKU kan lægge små regioner sammen, indtil begge regioner
er store nok til at have selvstyre.

Stævner
Hver af vores regioner arrangerer selv stævner inden for
DKU’s regler, ud over DKU’s arrangementer.
Samarbejder på tværs af regionerne er tilladt.

Holdturneringen
Hver af vores regioner arrangerer selv deres holdturnering
inden for DKU’s regler.
Samarbejder på tværs af regionerne er tilladt.
Hver  region  –  eller  samarbejde  -   der  arrangerer  en
holdturnering med min. 3 klubber i turneringen, er berettiget
til at stille med vinderen i regionens øverste niveau til det
landsdækkende mesterskab.
Det landsdækkende mesterskab tildeles regionerne på skift.

Vedtægtsændring
At lade regionerne styre selv, betyder at vi må lave
organisationen og vedtægterne om.
Hver region skal have nogle vedtægter nogenlunde som
DKU’s, men alle regioner er underlagt DKU og DKU’s
regler.
DKU’s vedtægter skal skrives helt om, og lige på det punkt
kommer jeg lidt til kort i og med at jeg faktisk ikke helt ved
hvordan den kage skal skæres.
Jeg tror ikke det skal være som nu, men måske skal
regionerne sende nogle delegerede, men pludselig bliver det
svært  at  få  folk  nok  til  diverse  udvalg,  så  jeg  er  faktisk  ret
usikker på konstruktionen.
Her håber jeg på hjælp fra DIF og andre med mere erfaring
på disse punkter.

Årets stævner
Her er lidt om årets stævner. Visse af stævnerne er ikke 100%
vedtaget endnu, men hold øje med krolf.dk/dku, hvor der vil
dukke oplysninger op efterhånden som redaktionen får
opsnuset dem.
Den 27. april vil STUD, Odense arrangere en alternativ
endags holdturnering. De regner med at udsende invitationer
til naboklubberne ca. 1. april med tilmeldingsfrist 20. april.
De nærmere omstændigheder fremgår af invitationen.
Lørdag den 25. maj er der DM i Hviding syd for Ribe.
Lørdag den 22. juni er der VM for par i Lunderskov.

mailto:formanden@krolf.dk
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Lørdag den 14. juli er der De Åbne tyske Mesterskaber i Bad
Hindelang. Det er den sjove variant, Alpekrolf, med
trækøller.  Se  længere  nede  i  bladet  for  at  komme  med  på
turen.
10. august er der VM i Ry.
Der plejer at være Århus Open sidst i august, men jeg har
ikke hørt noget om dette arrangement i år.
Den 14. september planlægger Grethe i Villersø at lave et
Landsmesterskab for hold. Det er et samarbejde mellem DGI
og DKU med et sæt særlige endags holdregler.

DGI Landsstævne i Esbjerg
I 2013 afholder DGI deres landsstævne i Esbjerg med
omkring 20.000 deltagere, og her skal krolf så absolut også
med. Dels er vi tæt på krolf-land og dels kan vi komme ud til
rigtig mange mennesker og inspirere dem. Her er både
formandens og Grethes kommentarer.

Formandens kommentarer
Det er igen Grethe Bjerre fra Villersø der er den udfarende
kraft, og det er da en utrolig energi damen lægger for dagen.
Invitationen er delt ud til DKU klubber, og alle må stille op,
medlem af DGI eller ej.
Dem der allerede er medlem af DGI skulle da næsten stille op
for at få krolf på landkortet. Vi andre får også lov til at stille
op, så vi er da nogle stykker der har tænkt os at tage til
Esbjerg og fornemme stemningen.
Man kan melde sig til på L2013.dk – meld dig til
seniorlejren. Senere får man lov til at vælge hvilke idrætter
man vil være med til.

Landsstævne 2013 i Esbjerg – 4. – 7. juli
Som Peter også skriver her i bladet, vil jeg opfordre
krolfspillere til at være med til det store landsstævne i
Esbjerg den 4.-7. juli 2013.
Jeg synes, vi skal vise alle, at krolf er kommet for at blive, og
at vi kan fylde op på stævnet og vise vores aktivitet.
Jeg vil arbejde på, at der bliver mulighed for, at vi kan bo på
seniorlejren sammen, i telte og campingvogne, så vi kan få et
sjovt og socialt fællesskab med hinanden og spille en masse
krolf og få mulighed for at følges ad ud på det øvrige
landsstævne. Det er det at være sammen, der gør det rigtig
sjovt.
Jeg vil arbejde på, at der blive lavet baner til krolf, hvor vi
kan afvikle stævner – både fredag og lørdag, men jeg kan jo
kun komme igennem med det, hvis der kommer mange
krolfspillere, som ønsker at deltage i stævnerne.
Torsdag er ankomstdag og åbning (som er fantastisk at være
med i) og søndag er afrejsedag.
Måske synes I, der ikke har prøvet at være med før, at det er
dyrt, men tænk så på, at det er 3 overnatninger, deltagelse i al
den idræt, man måtte ønske sig, deltage i alle fester og
arrangementer og gratis busbefordring rundt til de forskellige
aktivitetssteder. Åbning, festaften og afslutning skal dog
tilkøbes. Prisen på dette er ikke fastsat endnu.
Jeg vil gerne have nogle tilkendegivelser fra jer omkring
denne mulighed for at deltage, så jeg har noget at arbejde
med – og der spares jo penge, hvis man tilmelder tidligt.
Til dette landsstævne behøver man ikke at være medlem af
DGI eller medlem af en forening – så alle kan være med.
Grethe Bjerre, DGI Østjylland Krolf

Tysklandstur
Vi planlægger afgang onsdag den 10. juli ca. kl. 8:00-9:00 fra
Fredericia/Kolding – ankomst Sonthofen ca. 20:30.
Dagene vil blive brugt til hygge, swimmingpool, massage,
krolf, bjergture tors-, fre-, lør-, søn- og mandag.
Afgang tirsdag ca. 8:00 fra Sonthofen hjemkomst ca. 20:00.
Dette var ca. togtiderne i 2012, men de nøjagtige togtider
kendes først foråret 2013.
Pris for togturen kan variere temmelig meget, erfarede vi
sidste år, men hvis vi bestiller ca. 10. april, tror jeg vi kan få
det til ca. 120 euro for en retur (det er billigt !!!! normalpris
ca. 300-320 euro).
Der er 2 muligheder for indkvartering.
Hotel Prinz Luitpold-Bad - http://www.luitpoldbad.de
Hotellet med krolfbanen. Luksus, stemningsfyldt,
swimmingpool ude og inde og halvpension. Mulighed for
tilkøb af massage, mudderbade osv. SUPER!!!
Til frokost er der altid lidt suppe og til eftermiddagskaffen er
der fri kage. Man behøver faktisk ikke frokost efter et solidt
morgenmåltid.
Her er der sproglig hjælp at hente via andre deltagere, hvis
det skulle knibe.
Det koster 63 euro pr. person pr. nat. Hvis man giver 15 euro
ekstra får man en fantastisk udsigt.
Haus Sommerruh - http://www.haussonnenruh.de/
Her er der værelser/lejligheder til 2 personer. Kun 2 er ledige
de dage vi planlæægger, så træk ikke tiden.
Der er kun morgenmad inkluderet, men der er køleskab og
mulighed for selv at lave lidt frokost.
Aftensmaden må man skaffe sig ude i byen.
Sprogligt må man klare sig selv (tysk eller engelsk), men det
er flinke folk (de spiller også krolf – sønnen er regerende
mester).
Lejlighed/værelse koster ca. 86 euro for 2 personer i
dobbeltværelse.
Her er der fri tovbane og gratis lokale busser.
Vi  har  ingen  faste  planer,  men  der  er  diverse  tovbaner  i
nærheden, hvor det koster 10-15 euro at komme op.
Den  ene  er  i  gå  afstand,  de  andre  skal  vi  finde  på  noget
sammen for at komme derhen.
Der  er  også  masser  af  muligheder  for  at  komme  ud  på
vandreture i bjergene.
Vil man hellere flyve, har formanden nogle tips, men turen
må man selv arrangere. Man kan flyve til München fra Kbh.
eller Hamburg (billigt, men så skal man leje bil), eller flyve
til Memmingen fra Hamburg eller Billund (tættere på, men
man skal stadig leje bil).
Hotel kan vi godt bistå med.
Vil man lave turen billigere, kan man skære et par
overnatninger fra, men jeg vil kraftigt anbefale De Åbne
Tyske Mesterskaber, som foregår lørdag den 13. juli.
Vil man med, så henvend dig til formanden på 29 93 91 17
eller mail tyskland@krolf.dk senest den 9. april 2013.
Medlemskab af DKU ingen betingelse.

http://www.luitpoldbad.de
http://www.haussonnenruh.de/
mailto:tyskland@krolf.dk
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DKU dommerkursus
DKU dommerkursus afholdes lørdag den 1. juni kl. 13 til 17.
Men stedet er endnu ikke vedtaget, så hvis der skulle være en
klub der kan/vil lægge hus til, så kom da endelig ud af
busken.
Der skal være plads til et lærred samt Ib og en computer plus
op til 20 deltagere. Det er ikke et krav der er en krolfbane ved
siden af, men det ville være det bedste.
Ring til Peter på 29 93 91 17 for nærmere info.

DIF eller måske DGI
DKU arbejder på at komme ind under en større organisation,
og der har været tale om både DGI og DIF.
Henning og jeg var til et dejligt positivt møde med DGI,
sammen  med  Grethe  fra  Villersø,  der  jo  er  både  DGI’er  og
DKU’er.
DGI har den fordel, at det stort set er organiseret lige som vi
er, og at de har nogenlunde samme indstilling til sporten som
vi selv har.
Det vil sige, at vi rimeligt nemt ville kunne optages, desværre
ikke som forbund, men som enkeltklubber. Altså skal DKU
nedlægges og alle klubber melde sig ind i DGI og få den
lokale DGI bestyrelse til at gå med til at arrangere en
krolfturnering. I praksis betyder det nok at man selv kommer
til at arrangere turneringen, men det er vi jo vant til.
Dem der er aktive i bestyrelse og udvalg skal stadig være
aktive, men nu bare i  DGI i stedet for DKU – ingen forskel
der.
Rent  økonomisk  er  man  så  med  i  den  pulje  penge  DGI
regionen får tildelt, og man deler så med de andre
idrætsgrene.
I marts har vi møde med DIF, hvor vi får nærmere besked om
hvordan betingelserne er hos dem.
Hvad jeg har læst mig til på nettet er at vi kan fortsætte med
DKU ganske ufortrødent. Der er nogle overordnede regler vi
skal følge, men det virker ikke til at være noget større
problem.
Rent økonomisk får vi en klat penge af DIF ud over hvad
man kan søge til specielle projekter og udenlandsrejser.
Denne ”klat” er 100.000 kr første år og stigende med
yderligere 100.000 hvert år indtil man når 400.000 årligt –
bare for at være medlem.
Dette ville åbne en del døre og give en masse muligheder for
at sprede krolf endnu mere, plus eventuelt at hjælpe andre
lande i gang også.
Men der er altså et møde i marts, hvor jeg kan blive indhentet
af realiteter og støde på forhindringer, så jeg slår lige koldt
vand i blodet indtil da.

Madholdet spiller om
vinteren

I nogle klubber er de sejere end andre. Madholdet må være
mellem de allersejeste - nogle af medlemmerne i hvert fald -
for de spiller hele vinteren. Se bare disse billeder:
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